خدمات پیشنهادی ما کدامند؟

Sprechzeiten und Ansprechpartnerin

خدمات تخصصی مشاورەای برای مهاجرین

خدمات تخصصی مشاورەای برای مهاجرین شهرهای
پوتسدام و براندنبورگ
فارسی

ما کە هستیم؟

Persisch
پاسپورت
پاسپورت ارزشمندترین دارایی یک انسان است .پاسپورت بە
آسانی شکل گرفتن یک انسان بە وجود نمی آید.
انسان میتواند همە جا و با ناخواستەترین شیوە ممکن و بی هیچ
دلیل باورمندی بوجود آید اما پاسپورت نە.
در عوض اگر یک پاسپورت خوب باشد بە رسمیت شناختە
شدە و محترم شمردە خواهد شد ،و یک انسان میتواند اینقدر
خوب باشد و بە رسمیت هم شناختە نمی شود.
برتولت برشت
دفتر خدمات مشاورە بە شیوەهای زیر در دسترس می باشد:
Rudolf-Breitscheid-Str. 64
14482 Potsdam
0331 200 83 82

دفتر خدمات مشاورەای مهاجران ،مکانیست جهت مشاورە وکمک بە
مهاجران در مواردی مشخص ،همچنین نمایندە
خواستهای آنان است کە زیر نظر"دیاکنی"
( )Diakonisches Werk Potsdam e.V.و بە
سفارش کلیسای پروتستان ()die evangelische Kirche
فعالیت مینماید .کانون توجە و کار ما انسان است ،فارغ از وضعیت
اقامت ،تابعیت ،دین ،سن و یا نژاد او.

ما چە اهدافی را دنبال میکنیم؟
ما عزم خود را همراە مهاجرین و برای مهاجرین جزم کردە تا:









بە آنان در رسیدن بە اهدافشان کمک نماییم.
از آنان در بە دست آوردن سهم عادالنەای از زندگی اجتماعی
حمایت کردە و بە آنان برای داشتن یک زندگی شرافتمندانە و
آزاد یاری رسانیم.
شرایط غالبا دشوار زندگی را برایشان بهتر و آسانتر کنیم.
از آنان در یافتن دورنما و هدف زندگی پشتیبانی کنیم.
استقالل فردی و مسئولیت پذیری آنان را تقویت نماییم.
با تبعیض و گرایشهای نژادپرستانە مقابلە کنیم.
آگاهی و درک مردم و سازمانها را نسبت بە وضعیت مهاجرین
بهتر و عمیق تر نماییم.

Fax:
Förderer:

fluechtlingsberatung@dwpotsdam.de

Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Familie des Landes
Brandenburg

Sprechzeiten und
Ansprechpartnerinnen

مشا
وره و آموزش اشخاص ثالث

زمانهای مراجعە و راه های تماس با کارمندان
شهر پوتسدام

در شهرهای پوتسدام و براندنبورگ

گروهای مخاطب:
»
»
»
»
»
»
»
»
»

کارمندان در محل اقامتگاه پناهجویان و انجمن آپارتمان
خدمات کنترل و کارکنان ،در بخش اجتماعی مربوط بە مسائل
مهاجرت
شهروندان فعال و داوطلب
سازمان هایی کە از طرف مهاجرین سازماندهی میشوند.
کارمندان از انجمن های مسکن
ابتکار عمل های خوش آمدگویانە
پروژه های دولتی
کلیساها
و دیگران

خدمات پیشنهادی ما:
»
»
»
»
»
»

مشاوره در مورد سواالت خاص
مشاوره همکاران در موارد فردی
پشتیبانی حرفە ای از اشخاص داوطلب
ارائە اطالعات درباره رویدادها و پیشامدهای آموزشی
پشتیبانی از کارها و فعالیتهای اجتماعی
پشتیبانی از فعالیتهای بین فرهنگی

خدمات تخصصی مشاورەای برای مهاجرین
)Rudolf-Breitscheid-Straße 64 (Hinterhaus
14482 Potsdam
سەشنبەها:
بین ساعات  ٩الی  ١٢و  ١الی  ٤بعد ازظهر
پنجشنبەها:
بین ساعات  ٩الی  ١٢و  ١الی  ٤بعد ازظهر
خانم سریل فرناندز ،تلفن0331 200 83 80 :
ایمیل آدرسc.fernandez@dwpotsdam.de :
خانم اشتفانی رویتر ،تلفن0331 200 83 81 :
ایمیل آدرسs.reuter@dwpotsdam.de :
خانم آنینا بک ،تلفن0331 237 00 890 :
ایمیل آدرسa.beck@dwpotsdam.de:

مشاوره انفرادی
در شهرهای پوتسدام و براندنبورگ
گروهای مخاطب:
پناهجویان با وضعیت اقامت نامشخص:
»
»
»
»

در زمان رسیدگی بە درخواست پناهندگی
در صورت داشتن Duldung
در صورت اقامت غیر قانونی
در مواردی کە خطر دیپورت وجود دارد.
))Härtefallverfahren

و پناهجویان با حق اقامت:
» با اجازه اقامت بشردوستانە
» فردی کە با اعضای خانواده خود بە عنوان پناهنده شناختە
شده است.
» افرادی کە مدت زمان بیشتری از مهاجرتشان میگذرد.

شهر براندنبورگ
مرکز مشاورە ای دیاکنی
Damaschkestr. 17
14770 Brandenburg a.d.Havel
سەشنبەها:
بین ساعات  ١۰الی  ١٢و  ١الی  ٤بعد ازظهر
خانم اینا اشتیبیتز ،تلفن0331 200 77 941 :
03381 79 38 697
ایمیل آدرسi.stiebitz@dwpotsdam.de :
خانم آنینا بک ،تلفن0331 237 00 890 :
03381 79 38 697
0157 318 04 564
ایمیل آدرسa.beck@dwpotsdam.de:

در اوقاتی غیر از زمانهای مراجعە معمول ،با قرار قبلی شما را
خواهیم پذیرفت!

خدمات پیشنهادی ما:
مشاورە در موضوعات مشخص زیر:
» روند پروندە پناهندگی
» سواالت مربوط بە قوانین اقامت
» در مسائل مربوط بە قانون دوبلین
» در مواردی کە خطر دیپورت وجود دارد)Härtefall( .
» احتیاج بە محافظت در شرایط خاص
» مدرسە ،محل کار ،زبان ،مهارت ها
» مسائل مربوط بە الحاق بە خانواده
معرفی و ارجاع بە:
» وکال
» سازمانهای حقوق بشری
» نهادهای مشاورەای کە در زمینەای خاص تخصص دارند.

